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ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ 

 

 

 

ОДЛУКА 

 

 

Представка бр. 22640/16 

 

Горан СТОЈКОВИЋ 

 

против Србије 

 

(видeти табелу у прилогу) 

 

Европски суд за људска права (Треће одељење), на заседању Одбора 29. августа 2019. 

године у саставу: 

Dmitry Dedov, председник,Alena Poláčková,Gilberto Felici, судије, 

и Liv Tigerstedt, вршилац дужности заменика секретара Одељења, 

Имајући у виду горе наведену представку поднесену 8. априла 2016. године, 

Имајући у виду запажања која је поднела тужена Влада, као и запажања која је у 

одговору поднео подносилац представке, 

Након већања, одлучује како следи: 

 

 

 

 

 



ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК 

Подаци о подносиоцу представке су наведени у табели у прилогу. 

Подносиоца представке је заступала госпођа Р. Дугошија, адвокат из Жабара. 

Притужбе подносиоца представке на основу члана 6. став 1. Конвенције које се тичу 

прекомерне дужине трајања парничног поступка упућене су Влади Републике Србије (у 

даљем тексту: „Влада”). 

 

ПРАВО 

Када је у питању ова конкретна представка, након испитивања целокупног материјала, 

Суд сматра да, услед разлога који су у даљем тексту наведени, тужена Влада не може 

бити одговорна за дужину трајања парничног поступка. 

Суд посебно напомиње да је 20. септембра 2005. године подносилац представке поднео 

парничну тужбу против свог послодавца, тражећи исплату разних накнада у вези са 

радом. Убрзо након тога, поступак је на захтев подносиоца представке обустављен до 31. 

октобра 2006. године. Након три рочишта која су одржана у току 2007. године, 

подносилац представке је 1. фебруара 2008. године повукао свој захтев готово у целини 

и даље тражио само плаћање путних трошкова. Осим тога, девет рочишта заказаних у 

периоду 2010–2011. године одложено је на захтев подносиоца представке или обе стране. 

С обзиром на горе наведено, Суд сматра да су ове притужбе очигледно неосноване и да 

их треба одбацити у складу са чланом 35. ст. 3(а) и 4. Конвенције. 

Из ових разлога, Суд, једногласно, 

Проглашава представку неприхватљивом. 

Састављено на енглеском језику и достављено у писаном облику 19. септембра 2019. 

године. 

 

Liv Tigerstedt 

вршилац дужности заменика секретара 

Dmitry Dedov 

Председник 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТАК 

Представка поднета на основу притужбе према члану 6. став 1. Конвенције 

(прекомерна дужина трајања парничног поступка) 

Број 

представке 

Датум 

иницирања 

Име 

подносиоца 

представке 

Датум рођења 

Почетак 

поступка 

Крај 

поступка 

Укупно 

трајање 

Нивои судске 

надлежности 

Релевантна 

одлука на 

домаћем нивоу 

22640/16 

08.04.2016. 

године 

Горан 

Стојковић 

02.10.1970. 

године 

20.09.2005. 

године 

08.05.2013. 

године 

7 године, 7 

месеци и 19 

дана 

2 нивоа 

надлежности 

Уставни суд 

Уж-5042/2013 

08.10.2015. године 

Није установљено 

кршење 

. 

 


